Extra informatie Ipse de Bruggen
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Ipse de bruggen

Adres:

Brasserskade 4

Plaats:

nootdorp

Website:

Postcode: 2631nk
www.ipsedebruggen.nl

Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen.
We bieden bijzondere zorg aan mensen met een handicap. Zij zijn net als mensen
zonder handicap stuk voor stuk bijzonder. Jong of oud, met een eigen persoonlijkheid,
achtergrond en levensovertuiging.
Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Wij ondersteunen hen bij het leven van hun eigen leven en het ‘meedoen’ in onze
samenleving. In wonen, werken, leren en recreëren, in de hele provincie Zuid-Holland.
Dat doen wij vanuit onze deskundigheid, maar zeker ook vanuit betrokkenheid en
passie. Zo voelen onze cliënten zich bij ons op hun plek. En kunnen zij zich ontplooien.
Iedereen is bijzonder. Zo kijken we naar onze cliënten. Naar onszelf en naar iedereen
die betrokken is bij Ipse de Bruggen. Deze opvatting vind je in alles terug. In onze
werkwijze én in onze medewerkers.

SBB certificering

Ja, nr: 31200 Ipse de Bruggen Nootdorp en omgeving

Is het een meerjarig project?

ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Kennismaken met de doelgroep en
activiteiten verzorgen voor de doelgroep.
Organiseren van evenementen en
onderzoek doen naar de vraag vanuit de
dagbesteding omtrent Moef activiteiten.
Lesgeven op de dagbestedingen
Verder uitbouwen van het wandelproject
van het vorige teamplayers team.
Het bezoeken van locaties, waar Moef al
vorig schooljaar
van start is gegaan voor
nazorg.
Bedenken van Evenementen en deze
plannen
Digitaliseren van Moef, youtibe kanaal,
filmpjes opnemen, promoten
Cliënten informeren/ deel te nemen aan g
verenigingen in de gemeente
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Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

Nummer 1 en 2

Moef gedigitaliseerd hebben
6 evenementen
10 nieuwe wandelroutes

Activiteiten plannen en uitvoeren
Wandelroutes

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Lesgeven op dagbestedingen aan mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Moef digitaliseren
Onderzoek doen naar Moef in de praktijk
Evenementen organiseren 6x voor ongeveer 100 mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking
Cliënten begeleiden naar g verenigingen in de gemeente

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
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